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Suomi 100 -juhlavuosi on alkanut!
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on alkanut. Helsingissä vuosi käynnistyi ennennäkemättömällä uudenvuoden kaupunkifestivaalilla. Ensimmäisen arvion mukaan Suomi 100 -avajaisiin osallistui
koko päivän aikana yhteensä yli 130 000 ihmistä. Vuoden vaihtuessa tapahtuma-alueella Kansalaistorilla ja Töölönlahdella oli noin 100 000 ihmistä. Tämän hetken tietojen mukaan tapahtuma on sujunut
rauhallisesti.
”Tapahtuman valmistelu oli suuri ponnistus, sitä oli rakentamassa yli tuhannen ihmisen joukko ja ohjelmassa oli mukana yli 300 esiintyjää – lämmin kiitos kaikille! Avajaisten tunnelma kuvasti sitä valtavaa innostusta, jolla suomalaiset ovat lähteneet mukaan juhlavuoteen. Olemme avanneet Suomen suuren vuoden sen teeman mukaisesti yhdessä ja edessä on varmasti lukemattomia ikimuistoisia hetkiä”, Suomi
100 -avajaisten päätuottaja Ossi Luoto iloitsi hetki avajaisten päättymisen jälkeen.
Avajaistapahtuman järjestivät yhteistyössä Suomi 100, Helsingin kaupunki ja Yle sekä laaja joukko Töölönlahden alueen toimijoita. Suomi 100 -aiheisia uudenvuoden tapahtumia järjestettiin useilla muilla
paikkakunnilla Suomessa ja myös ulkomailla.
”Helsingille oli suuri kunnia saada toteuttaa itsenäisyyden juhlavuoden avajaiset yhdessä Suomi 100:n
kanssa. Kiitän kaikkia upean juhlatunnelman ja vuosisadan bileiden luomiseen osallistuneita. Vuosi jatkuu
nyt huikealla ohjelmatarjonnalla ja huipentuu itsenäisyyspäivään myös Helsingissä. Matkailumielessä on
hienoa nähdä, että juhlavuotemme on jo nyt huomattu myös kansainvälisesti”, kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen totesi.
Kellon ympäri kestäneessä kaupunkitapahtumassa oli tarjolla koko perheelle sopivaa ohjelmaa, upeita
elämyksiä sekä vauhdikasta festaritunnelmaa. Juhlavuoden avajaissanat lausui pääministeri Juha Sipilä ja
keskiyöllä Töölönlahdelta ilmoille lennätetty ilotulitus kruunasi illan. Kaikkien aikojen katutanssien
vuoksi Mannerheimintie suljettiin liikenteeltä Kiasman ja Kansallisoopperan väliltä kello 20-02.
”Tähän mennessä kertyneiden tietojen mukaan tapahtuma on sujunut väkimäärään nähden erinomaisesti, eikä mitään suurempia ongelmia ole toistaiseksi ilmennyt. Ilotulitteiden käyttökieltoa noudatettiin
hienosti tapahtuma-alueella ja ihmiset olivat varautuneet nauttimaan yhteisestä ilotulituksesta. Toivotaan, että myös kaikkien kotimatka sujuu rauhallisesti”, Helsingin poliisin yleisjohtaja, ylikomisario JussiPekka Lämsä sanoi pian puolenyön jälkeen.
Yle välitti tapahtuman kaikkiin koteihin ja myös ulkomaille suorassa lähetyksessä Radio Suomessa,
TV1:ssä sekä Yle Areenassa. Areenan kautta avajaisia katsottiin laajalti ympäri maailmaa, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
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Suomi 100. Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, jota vietetään koko vuoden, koko Suomessa. Suomi 100 -juhlavuoden teema on yhdessä. Juhlavuoden ohjelmaan voi kuka
tahansa tehdä oman ehdotuksensa lokakuun 2017 loppuun asti. Juhlavuoden koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke ja siinä työskentelevä sihteeristö sekä alueverkosto maakunnissa. suomifinland100.fi, #suomi100, #finland100
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